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PÄÄTOIMITTAJAN
TERVEISET

Heipä hei, rakkaat Puteron lukijat! Kuten toivot-
tavasti huomaatte, ainejärjestölehtemme on uu-

distunut monella tapaa. Pääasiallinen julkaisumuoto 
on siirtynyt paperilta nettiin, ja sitä myöden lehti on 
saanut myös värit. Tämä mahdollistaa laajemman va-
likoiman kuvia, sillä valintakriteerinä ei tarvitse enää 
olla harmaasävytulostukseen sopiva kontrasti. Lisäksi 
toimitus pääsee tietysti helpommalla, kun julkaisupäi-
vää ei tarvitse arvioida sen mukaan, kuinka kauan lehti 
mahtaa painossa viipyä.

Uudistunut on moni muukin asia. Palautepäivä laitet-
tiin syksyllä vallan uusiksi loistavin tuloksin, ja Kaisun 
virkavapaan seurauksena saimme uudeksi amanuens-
siksemme Johannan. Hänen kokemuksensa palautepäi-
västä voittekin lukea tästä lehdestä. Saimmepa vihdoin 
myös uudet lukot ja toimivan avaimen terapiahuonei-
siin ja sähköisen varausjärjestelmän käyttöömme! Itse 
olen eniten innoissani juuri viimeksi mainitusta, sillä 
se on helpottanut terapioiden suunnittelua suunnatto-
masti. Vanha nörtti kun istuu joka tapauksessa tietoko-
neella ihan liikaa.

Tämä kevät on henkilökohtaisesti hurahtanut aika 
pitkälti kirjoittaessa. Ne paljon puhutut Matin esseet, 
Arviointi kakkosen oppimispäiväkirja ja tietysti kandi. 
Joku varmaan on valmis kuristamaan minut nyt, mutta 
on myönnettävä, että minulle tämä on ollut tähänas-
tisen yliopisto-opiskeluaikani kevein lukukausi. Minä 
nyt vain tykkään kirjoittaa. Näin ollen aikaa on ihan 
oikeasti jäänyt myös muuhun hullutteluun, esimerkiksi 
Obi-Wan Kenobin asun ompelemiseen miehekkeelle, 
joka työskentelee lasten iltapäivätoiminnassa ja haluaa 
yllättää ”iipeen pojat” iloisesti vapunaattona.

Totta puhuen sen asun ompeleminen on ollut aika tus-
kallista taistelua. Älkää ruvetko samaan.

Tämä on, uskoakseni, myös viimeinen vuoteni Pu-
teron päätoimittajana. Nyt, kun lehden uudistus on 
saatu kunnolla vauhtiin ja Communican hallitus on 
enemmän tai vähemmän ottanut vastuulleen lehden 
elossapitämisen, tuntuu siltä, että voin jättään Puteron 
rauhallisin mielin. Olisi kurjaa, jos lehti, jonka parissa 
olen melko pitkälti yksinäni puurtanut kolme vuotta, 
kuukahtaisi siksi, että haluan keskittyä maisterivaiheen 
opintoihin. Vaikka mistäpä sitä tietää, ei ole kiveen kai-
verrettu, että malttaisin kuitenkaan jättää nämä kirjoit-
teluhommat. Nyt tai edes loppuelämäni aikana.

Ihanaa kevättä ja kesää kaikille logon tytöille ja pojille!

Akuliina 
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Wappu on täällä, viimeinkin. Allekirjoittanut tosin haki 
sitä tunnettua vappufiilistä jo viikon etuajassa pomp-

paamalla eräänä aamulla klo 5.20 sängystä ylös ja rientämällä 
yliopistolle jonottamaan lippuja HopLoppiin. ”Hullu”, tuumasi 
joku, mutta sainpahan sentään liput.

Tuosta aamusta asti kaikki kirjoitustyöt ovatkin sitten tuntuneet 
ylitsepääsemättömän vaikeilta: ajatus karkailee ja tietokoneen 
näpyttely on täyttä tuskaa. Vappu tuntuu tätä juttua rakentaes-
sa yhä kaukaiselta haaveelta. Pitäisi kirjoittaa terapian raport-
teja ja arvioita, tehdä kandin semmaesitystä, ideoida tänään il-
mestyneeseen Puteroon sisältöä,… Mutta olo on kuin kipeällä 
(nuhakin puskee vappuiseen tapaan päälle!) ADHD-lapsella 
tunnilla. Tai ainakin kuvittelen ADHD:n tuntuvan juuri tältä. 
Pyrin aina löytämään ikävistäkin asioista positiivisia puolia. 
Olen siis saavuttanut tälläkin ajatusten harhailulla jotain. Oli-
sitteko esimerkiksi ilman tätä juttua tienneet, että ’Putero’ tar-
koittaa Urban Dictionaryn mukaan henkilöä, jolla on suhteita 
huorien kanssa?

Humanisti pääsi kiskomaan haalareita jalkaan jo maanantaina. 
Viikon takainen jonotuskin palkitaan tänään HopLopin pallo-
meressä, kun vappu starttaa Oulussa virallisesti. Tuosta päiväs-
tä alkaen lupaan olla sanomatta kunnon bileille tai hauskoille 
ideoille ”ei”. Tämän seurauksena nolaan todennäköisesti itseni 
pariinkin kertaan, mutta mitä sitten. Saanpahan nauraa. Vappu 
on kerran vuodessa, eikä sitä voi uusia toisin kuin tenttejä. Ny-
kyisillä kelan säädöksillä opiskelijavappujakaan ei riitä ikuises-
ti. Nautitaan siis näistä viikoista täysin siemauksin!

Riemukasta vappua toivotellen

Terhi 

PUHEENJOHTAJALTA
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Logopedian henkilökunnan keskuudessa viime helmikuussa järjestetty Ke-
hittämis- ja virkistyspäivä koettiin antoisaksi ja hyödylliseksi. Aamupäi-

vän osuus, jossa käsittelimme yhdessä palautteen antamista KT Jyrki Komu-
laisen johdolla, antoi henkilökunnalle paljon eväitä siihen, miten kurssi- ja 
muutakin palautetta tulisi kerätä niin, että se hyödyttäisi sekä henkilökuntaa 
että opiskelijaa. Myös rakentavan palautteen antamisen pohdiskeleminen 
koettiin mielekkääksi. On tärkeää muistaa, että rakentava palaute ei ole epä-
kohtien ja parantamisenvaran esiintuomista, vaan myös hyvä suoriutuminen 
tulee sanallistaa. Kuinka tärkeää onkaan tuoda esiin — kehittämiskohteiden 
rinnalla — hyviä asioita ja antaa ääneen kiitosta silloin, kun siihen on aihetta. 
Aamupäivän aikana esiin nostetut oppiaineemme kipupisteet (sekä opiske-
lijoiden että henkilökunnan näkökulmista) ja niiden poistamiseen tähtäävi-
en toimenpiteiden pohtiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa koettiin myös 
hyvin tärkeäksi. Tämän keskustelun pohjalta nousseita kehittämisideoita 
henkilökunta on kevään kuluessa käynyt yhdessä läpi omissa palavereissaan 
ja niihin on mahdollisuuksien mukaan pyritty tarttumaan. Iltapäivän keilai-
luosuus oli rentoa ja mutkatonta yhdessäoloa, jossa erilaiset roolit viimeis-
tään unohtuivat. Keilapallon pitäminen pois kourusta ja edes yhden keilan 
kaataminen vei henkilökunnan taitojensa äärirajoille. Olipa yksi opettajam-
me niinkin antautuneena peliviettinsä valtaan, että latasi kaiken osaamisensa 
ensileiskautukseen teloen samalla polvensa useaksi viikoksi. Kiitoksemme 
Communicalle virkistysiltapäivän järjestämisestä! Henkilökunnalta on tul-
lut toiveita siitä, että tällaisten vastaavien päivien olisi hyvä olla säännöllistä 
toimintaa. Erityisen hyväksi on koettu se, että aamupäivän osuudessa oli ul-
kopuolinen vetäjä, jolloin opiskelijat ja henkilökunta olivat samassa, tasaver-
taisessa asemassa. Olemmehan tulevaisuudessa toistemme kollegoja ja jo nyt 
saman logopedisen jatkumon janalla, kuka vasta alalle tulevana ja kuka jo 
vähän kokeneempana logopedina.

PALAUTEPÄIVÄN TUNNELMIA
Kirjoittanut Johanna Hautala 
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Mitä on jäänyt mieleen viidestä opiskeluvuodesta, 
kun logopedian opinnot ovat lähes lopussaan? 

Itse opiskelusta on lähinnä hämäriä muistikuvia, jotka 
sulautuvat yhteen. Fuksivuosi taidettiin istua perus-
kurssien luennoilla ja suorittaa tenttejä. Kakkosvuo-
desta jäi mieleen kiti-ryhmän ohjaaminen, fonetiikan 
tutkimuskurssi ja ensikontaktiterapia, joka jännitti 

maailman eniten. Kolmosella kirjoitettiin muistaakse-
ni esseitä, esseitä ja vähän lisää esseitä, ja kandi tuntui 
muka Mount Everestille kiipeämiseltä. Jälkikäteen kat-
sottuna siitä otti tietenkin ihan turhaan stressiä. Eräs-
kin vuosikurssini supertyttö kirjoitti kandinsa lopulta 
noin viikossa ja sai siitä kolmosen. Nelosvuosi oli itsel-
le koko opintojen rennoin: syksyllä kiertoharjoittelussa 

Vitosvuosikurssilaisen
MUISTELMAT

Kirjoittanut Anna Kemppinen

Kaveriporukalla järjestetty kämppäappro on yksi opiskeluajan hauskimmista muistoista.
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oli mukavaa ja sen aikana pääsi havainnoimaan puhe-
terapeutin ja yhteistyötahojen työtä. Nelosen kevään 
puolestaan olin vaihdossa Maltalla, mikä oli yksi opis-
keluaikani parhaista päätöksistä. Viides opiskeluvuosi 
on kulunut gradun parissa ja viimeisten opintosuori-
tusten loppuun saattamisessa. Nyt onkin jo helppo an-
taa ajan kullata muistot.

Hienoimpana muistoihin jää kuitenkin itse opiskeli-
jaelämä: ystävystyminen luokkakavereiden kanssa, ja 
uusien tuttujen löytäminen eri aloilta. On ollut kivaa 
tutustua logopedeihin useilta eri vuosikursseilta, sil-
lä kuka tahansa saattaa olla tuleva kollega muutaman 
vuoden kuluttua. Viiden opiskeluvuoden aikana on eh-
tinyt tutustua myös satoihin eri alojen opiskelijoihin, 
kun on lähtenyt rohkeasti kaikkeen mukaan. Yliopisto-
maailmassa on niin helppo kokeilla järjestötoimintaa, 
harrastuksia, ja käydä tapahtumissa ja bileissä. Tunnen 
nyt useita arkkitehtejä; tiedä vaikka joku heistä suun-
nittelisi minulle tulevaisuudessa talon. Kaveripiirissäni 
on tietoteekkareita, joille olen jo tähän mennessä vie-
nyt jumiin menneen läppärini korjattavaksi.

Loppuvaiheen opiskelijan yleisin katumuksen aihe ei 
todellakaan ole ”olisinpa opiskellut ahkerammin”, vaan 
se, ettei nauttinut opiskelijaelämästä enemmän. On tui-
jottanut liikaa lukujärjestystä ja jättänyt muun elämän 
jäähylle. Jotenkin sitä välillä meinaa unohtaa, ettei lo-
gopedian opiskelu ole yhtä kuin koko elämä, vaan ai-
noastaan yksi osa sitä. Opiskelijaterapiat ja muu käy-
tännön tekeminen ovat olleet opintojen parasta antia, 
kun taas tentit ja kirjalliset työt eivät aina ole hulluna 
motivoineet. Nekin saa kuitenkin tehtyä, kunhan tekee 
vaan. Pelkkien arvosanojen vertaaminen muihin on 
turhaa, sillä jokaisella on omat vahvuutensa ja heik-
koutensa. Yksi on rauhallinen, toinen rempseä; kolmas 
parhaimmillaan tutkijan työssä ja neljäs kontatessaan 
lasten kanssa pöydän alla. Väitän, että yksi hyvän pu-
heterapeutin tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky 
päästä asiakkaan kanssa samalle aaltopituudelle ja ym-
märtää häntä aidosti. Ilman näitä on turha tykittää su-
pertehokasta uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuvaa 
kuntoutusta, jos yhteys puuttuu.

Jo opiskelijaterapioiden aikana on ehtinyt luoda kuvaa 
itsestään puheterapeuttina, vaikka opintojen alussa se 
tuntui kaukaiselta. En kuitenkaan tunne itseäni ollen-
kaan niin valmiiksi, kuin silloin alussa odotin tunteva-
ni. Loppuvaiheen opiskelijathan olivat omissa silmissä-
ni Communicaféseen seesteisesti lipuvia kaikkitietäviä 

jumalia. Eipä ole jumalainen olo nyt itsellä, ehei. Nyt 
ymmärrän, että viiden vuoden aikana päähän päntätty 
tieto opitaan todellisuudessa vasta töissä, kun teoriassa 
opitut asiat tulevat eteen oikeiden asiakkaiden muo-
dossa. Sen vuoksi hyväksyn oman puutteellisuuteni 
ja luotan siihen, että oppimisprosessi tulee jatkumaan 
koko elämän.

Me logopedit olemme äärimmäisen onnekkaita siinä 
mielessä, että opiskelemamme ala on mielenkiintoinen 
ja palkitseva. Pääsemme auttamaan ihmisiä kommuni-
koimaan paremmin, mikä voisi olla hienompaa? Meille 
myös riittää töitä niin paljon, että saamme valita parhaat 
päältä. Kaikki tämä vieläpä hyvällä palkalla (kunhan 
muistetaan sellaista vaatia työstämme). Siinä vaiheessa, 
kun opiskelu tympii, voi taputtaa itseään selkään siitä, 
kuinka onnekas on ollut valitessaan omaa alaa, ja pääs-
tessään näin pitkälle. Jos opiskelu ihan oikeasti takkui-
lee, on myös ok ottaa vaikka välivuosi kesken opintojen 
ja lähteä rinkka selässä Etelä-Amerikkaa kiertämään. 
True story, ja kyseinen henkilö palasi vuoden jälkeen 
entistä motivoituneempana takaisin logopedian pariin. 
Töitä ehtii tehdä monta kymmentä vuotta, mutta opis-
keluaika on useimmilla meistä lyhyt ja ainutlaatuinen. 
Nautitaan siis siitä!

Rauhaa ja rakkautta,

Anna Kemppinen, 5. v

”Loppuvaiheen opiskelijan yleisin 
katumuksen aihe ei todellakaan ole 

’olisinpa opiskellut ahkerammin’, 
vaan se, ettei nauttinut opiskelija-

elämästä enemmän.”
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MAAILMA KUTSUU, 
Lähdin viime joulukuussa reis-

suun. Ei minulla ollut oikeas-
taan siihen varaa tai varsinkaan ai-
kaa, mutta lähdin silti. Menolippu 
opintolainalla ja aikataulu hieman 
riskillä sen suhteen, saisinko syk-
syn opinnot kasaan. Myöhemmin 
selvisi, että ruotsin tentti oli sama-
na päivänä kuin ensimmäinen len-
tokin. Hitusen tiukalle meni siis, 
mutta sain tentin tehtyä ja ehdin 
vielä lennollekin. Alkusyksystä pää-
tös arvelutti, sillä pitkä terapiajakso 
jäisi kesken, kandin kirjoittami-
nen viivästyisi ja keväällä alkavista 
kursseista jäisin luultavasti jälkeen. 
En jälkeenpäin ajateltuna ole ollut 
mistään niin onnellinen kuin siitä, 
että päätin lähteä. En nimittäin vie-
lä tuolloin tiennyt, että koko syksyn 
tulisin tasapainoilemaan oman jak-
samiseni äärirajoilla ja että paussi 
tulisi todella tarpeeseen. 

Reissuni suuntautui Australiaan, il-
man sen suurempaa suunnitelmaa. 
Kerkesin vaihtojen välissä vierailla 
Hongkongissa ja viettää yön Kuala 
Lumpurissa. Jokaisella lennolla sain 
selittää vieressä istuvalle uteliaal-
le matkustajalle, mitä logopedia 
on. Huomasin kertovani tulevasta 
ammatistani ylpeänä, vaikka niin 
poikki syksyn opiskeluista olinkin. 
Perillä Brisbanessa tapasin siskoni 
ja hänen reissukaverinsa, jotka oli-
vat porukalla lähteneet viettämään 
välivuotta Australiaan lomaillen ja 
välillä työskennellen. Kiersimme 
itärannikkoa siskoni kanssa ja ta-
pasimme monia mahtavia ihmisiä. 

Vietimme aikaa surffipummien 
paratiisissa Byron bayssa, eksyim-
me Sydneyssä, lueskelimme Mel-
bournessa hostellin kerrossängyssä 
väsyneinä reissaamiseen, näimme 
koalakarhuja, kenguruja, hirveitä 
hämähäkkejä ja meressä hyppiviä 
delfiinejä. Palvoimme aurinkoa, 
kävelimme luonnonpuistoissa ja 
söimme kyllästymiseen asti avoka-
dopastaa. 

Silloin tällöin huomasin kiinnittä-
väni huomiota ihmisten äänenlaa-
tuun, bongaavani puheterapiakli-
nikan tai selailevani kirjakaupassa 
alaamme liittyvää oppikirjaa. Haus-
kaa, sillä vaikka olin lomalla ren-
toutumassa, huomasin katsovani 
ympärilleni logopedin linssien läpi. 
Eräissä illanistujaisissa ”korjasin” 
australialaisen fysioterapiaopiske-
lijan ärrän suomalaiseen malliin ja 
olin hämmästynyt kuinka se kävi 

Logopedi !

”Hauskaa, sillä 
vaikka olin lomalla 

rentoutumassa, huo-
masin katsovani ym-
pärilleni logopedin 

linssien läpi. ”

Kirjoittanut Roosa-Maria Romppainen
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englanniksi niin sukkelasti. Hänen 
ja muun seurueen mielestä meidän 
ärrämme oli hulvattoman hauska ja 
siitä riitti huumoria seuraavaan aa-
muun saakka. Suurimmaksi osaksi 
ajasta en kuitenkaan ajatellut kotia 
tai opintoja ollenkaan, mikä oli iha-
naa! 

Australiasta lensimme vielä Balille 
ennen kotiinpaluutani. Siellä hem-
mottelimme itseämme paikallisilla 
hieronnoilla, joogasimme, söimme 
hyvin ja opettelimme surffaamaan. 
Kaksi kuukautta aurinkoa antoi mi-
nulle paljon puhtia kevään opintoi-
hin ja jaksoin hymyillä myös sitten, 
kun palasin pimeään ja kylmään 
Suomeen. Olin onnekas, eikä reis-
suni loppujen lopuksi edes vaikut-
tanut opintoihini. Oikeastaan mi-
nua ei edes olisi haitannut yhtään, 
vaikka olisi vaikuttanutkin. Sain 
reissusta todella paljon voimaa ja 
motivaatiota kevätlukukauteen.

Logopedian opiskelu on kuormit-
tavaa, tämän olemme varmasti 
kaikki saaneet jossakin määrin ko-
kea. Niinhän mikä tahansa yliopis-
to-opiskelu on, voisi joku todeta. 
Luulen silti, että alamme opiskelijat 
ovat erityisesti paineen alla, koska 
kuljemme samaa polkua kohtalai-
sen samaa matkaa, mikä ei aina ole 
helppoa. On vaikea tehdä opintoja 
vain itseä varten, kun valitettavan 

usein vuosikurssien sisällä vallitsee 
”kuka on jo palauttanut” tai ”mon-
tako sivua oot jo kirjoittanut” -il-
mapiiri. En todellakaan väitä, että 
kukaan tekisi näin tarkoituksella, 
vaan se tapahtuu tällaisessa tunnol-
lisessa tyttöporukassa (akkavalta, 
sorry boyz) aivan itsestään! Ihmi-
set ovat todella erilaisia tekemään 
opiskelutöitään, eikä opiskeluta-
voissa ole yhtä oikeaa tapaa. Tällai-
nen ryhmässä eteneminen, vaikka 
tehokasta toisaalta onkin, aiheuttaa 
monille lisästressiä. Mielestäni me 
logopedian opiskelijat vertailem-
me omaa suoriutumistamme mui-
hin ihan liikaa, emmekä ymmärrä 
höllätä vaikka oma jaksaminen sitä 
vaatisikin. Emme ehkä osaa hakea 
itselle sopivaa rytmiä tai rikkoa 
kaavaa, kun kaikki paahtavat opin-
toja samaa ennalta suunniteltua 
tahtia. Toisille se sopii hyvin, toisil-
le välttämättä ei.

Halusin jakaa omia mietteitäni, sil-
lä luulen että joukossamme on mui-
takin, joilla on samanlaisia koke-
muksia sekä alallamme opiskelusta 
että reissaamisesta. Epäilemättä 
varsinkin ne, jotka ovat viettäneet 
useita kuukausia ulkomailla vaih-
to-opiskelijoina tietävät varmasti, 
mitä ajan takaa. Olen tänä vuonna 
pohtinut paljon oman opiskeluni 
tavoitteita. Pidän tästä alasta todel-

la ja minulla on täällä monia rak-
kaita ystäviä. Olen silti tullut siihen 
lopputulokseen, ettei minulla ole 
niin kiire valmistua, ettenkö ehtisi 
hieman höllätä tahtia ja matkus-
tella lisää. Nyt jos koskaan siihen 
on hyvä tilaisuus. Maailmalla it-
sestään oppii hurjasti uusia asioita, 
joutuu ennalta-arvaamattomiin ti-
lanteisiin uusien ihmisten kanssa, 
verkostoituu, saa itsevarmuutta, 
kokee onnistumisia ja pettymyk-
siä. Mielestäni nämä kaikki ovat 
asioita, joita tulevassa ammatissani 
tulen tarvitsemaan. Reissaaminen 
on opettavaista ja tärkeä sijoitus 
itseen. Kun on käynyt kauempa-
na, osaa nähdä asiat suuremmassa 
mittakaavassa. Siksipä suosittelen 
kaikkia harkistemaan vaihtoon ha-
kemista tai muuten vain matkuste-
lua, vaikka se tarkoittaisikin yhtei-
seltä opintopolulta poikkeamista! 
Itse ainakin taisin hankkia sellaisen 
matkakuumeen, että ensi syksyn 
kiertoharjoittelun sijasta suuntaan 
jälleen lentokentälle. No worries, 
mates!
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Logopedian 
REKRYPÄIVÄ

16.4.2015

16.4. yliopistolla vie-
tettiin ensimmäistä 

logopedian rekrypäivää.  
Päivän aikana yritykset esit-

telivät toimintaansa ständeillä 
sekä luennoilla, ja opiskelijoilla oli 

mahdollisuus jopa työhaastatteluihin! 
Mukana oli yrityksiä ympäri Suomen 

ja luentoja kuultiin Contextialta, 
Tutorikselta, HABSilta, Evan-

tialta, Sanamaailmalta ja 
Teramereltä. Kiitos on-

nistuneesta päivästä!
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MISTÄ
HERÄÄT WAPPUNA?

Testaa:
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HÄRKÄ 20.4.-20.5.

Herkkuja ja hyvää seuraa rakasta-
valle härälle vappu on vuoden ko-
hokohtia. Ruoka- ja nestetasapai-
nosta huolehtiminen onkin sinulle 
erityisen tärkeää, jotta ylilyönneiltä 
vältyttäisiin. Herkuttele siis vapaas-
ti mutta muista kaiken varalta pu-
reskella ruokasi kunnolla – puolik-
kaat makkarat eivät näytä kivoilta 
vessanpöntössä! Turha kontrol-
lointi kannattaa unohtaa, sinulla ja 
koko porukallasi on hauskempaa, 
kun lähdet epäröimättä mukaan 
kaveriesi hullutuksiin.

Vappujuoma: punaviini
Pakkaa reppuun: laulukirja

VESIMIES 20.1.-19.2.

Jätä ainainen järkeily narikkaan 
täksi vapuksi ja elä vaistojesi varas-
sa. Hyvältä kuulostava ideasi todel-
lakin on hyvä, joten älä anna perik-
si suostutellessasi ystäviä mukaan. 
Nauti ystäviesi seurasta mutta va-
raa aikaa myös itsellesi, jotta vältyt 
keskiyön jälkeisiltä tunnekuohuil-
ta. Pieni harha-askel pusikkoon 
kannattaa, voit yllättyä iloisesti. 
Ainakin voit vedota wappuskoopin 
käskeneen sinua horjahtamaan – se 
ei suinkaan ollut promillejen syytä!

Vappujuoma: ei ainakaan vesi
Pakkaa reppuun: pientä purtavaa, 
kuten pähkinöitä

JOUSIMIES 23.11-21.12

Ole vappuna rehellinen itsellesi 
mutta varo töksäyttämästä asioita 
liian suoraan ystävällesi. Spontaa-
nius todellakin on tämän kevään 
sana ja intosi tarttuu myös lähipii-
riisi. Salli itsellesi liikunnasta pieni 
tauko. Tyypillisesti liikuntaa rakas-
tava jousimies löytää uuden vireen 
kyllä vapun jälkeenkin – eivätkä al-
koholi ja liikunta muutenkaan sovi 
yhteen! Alkoholin kanssa kannat-
taakin olla tarkkana, muuten saatat 
löytää itsesi sängystä jo ennen teek-
karihymniä.

Vappujuoma: lime vodka
Pakkaa reppuun: riittävästi lantrin-
kia

OINAS 21.3.-19.4.

Pääset viimeinkin vapauttamaan 
kaiken sisällesi patoutuneen ener-
gian ja sitähän sinulla riittää kir-
matessasi vappulaitumille. Älä 
missään nimessä kieltäydy vap-
puna sinulle heitetystä haasteesta, 
sillä tahdonvoimallasi selviät teh-
tävästä kuin tehtävästä. Etenkin 
juomiseen liittyvät haasteet osoit-
tautuvat lastenleikiksi ja kaveri-
si löytyvätkin pöydän alta ennen 
kuin pääset edes kunnolla alkuun. 
Vältä kuitenkin vappuna ajautu-
mista väittelyihin, sillä voittosi on 
kaikkea muuta kuin taattu.

Vappujuoma: minttuviina
Pakkaa reppuun: Buranaa, paljon!

VAAKA 23.9.-23.10.

Jätä turha punnitseminen sikseen 
ja keskity nauttimaan ystäviesi seu-
rasta. Syvälliset keskustelut ovat 
sinun alaasi, eikä niitä varmasti 
jääkään puuttumaan tästä vapusta. 
Huolehdi erityisesti nestetasapai-
nosta. Suurin uhka vapullesi onkin 
sänkyyn kaatava dagen efter, josta 
ei nousua näy. Tyypillisesti vaaka 
onnistuu kuitenkin tasapainotte-
lemaan myös alkoholin nauttimi-
sen suhteen kultaisella keskitiellä. 
Tarkastele rahan käyttöäsi – Matti 
saattaa vappuna löytää kodin kuk-
karostasi!

Vappujuoma: kaikki käy, kunhan 
alkoholia on 1:1.
Pakkaa reppuun: arpakuutio vai-
keiden päätösten varalle

KAURIS 22.12.-19.1.

Järjestelmälliselle kauriille epä-
järjestelmällinen vappu on usein 
täyttä tuskaa. Helpota siis omaa 
vapun viettoasi tekemällä järjestel-
mällinen mitämissämilloin-listaus 
kierrettävistä tapahtumista. Kokei-
le myös listata paperille vähintään 
11 eri juomaa, joita aiot seuraava 
pidennetyn viikon aikana nauttia 
– mieluiten reilusti. Vastuuntun-
toiselle ja varovaiselle kauriille yli-
lyönnit alkoholin suhteen tuskin 
koituvat ongelmaksi. Tänä vappu-
na riskinotto kannattaa!

Vappujuoma: jokin tuttu ja turval-
linen
Pakkaa reppuun: pelikortit

WAPPUSKOOPPI 2015
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KALAT 20.2.-20.3.

Sanotaan, että alkoholi on kaikista 
horoskooppimerkeistä juuri kalalle 
suurin riski. Vapun aikaan erinäi-
set iloliemet eivät kuitenkaan muo-
dosta kalalle ongelmaa – kunnes ne 
loppuvat. Katsasta siis hyvissä ajoin 
mm. Alkon aukioloajat. Pistät her-
kästi ystävien edun omien tarpei-
desi edelle. Vahdi kuitenkin, ettet 
uhraa kaikkia vappuiltojasi toisten 
murheiden kuunteluun. Vältä tänä 
vuonna virran mukana soljumista: 
tartu härkää sarvista ja osallistu 
rohkeasti päätöksen tekoon.

Vappujuoma: fisu-shotti
Pakkaa reppuun: vesipullo, tulee 
tarpeeseen.

KAKSOSET 21.5.-20.6.

Puheliaana persoonana soljut vap-
pupiireissä porukasta toiseen ja löy-
dät uusia ystäviä sieltä, missä ikinä 
liikutkin. Puhut taitavasti ystäväsi 
pyörryksiin ja saat heidät mukaan 
villeimpiinkin ideoihisi. Tämä 
tekeekin sinusta erityisen hyvää 
vappuseuraa. Etenkin ensimmäis-
tä yliopistovappuaan viettävillä 
kaksosilla uutuuden viehätys vetää 
täysin mukaansa. Väkevimmissä 
viinoissa piilee kaksosten heikkous 
ja niitä sinun kannattaakin nauttia 
vain harkiten. Muuten saatat herä-
tä aamulla mitä kummallisimmista 
paikoista.

Vappujuoma: maistiaiset lukuisten 
tuttavien pulloista
Pakkaa reppuun: varapullo, jos ka-
vereita ei olekaan lähistöllä suun 
kostuttamiseksi

SKORPIONI 24.10.-22.11.

Laske puolustustasi ja voit huomata 
kaveripiirisi ulkopuolisten ihmis-
ten olevan myös ihan kivoja. Vaik-
ka pysytkin usein taka-alalla tark-
kailijan roolissa, nyt ei ole oikea 
aika jäädä ystävien varjoon. Alko-
holi saa sinusta vapun aikana esiin 
oikean suupaltin. Vältä kuitenkin 
liian jyrkkien mielipiteidesi aggres-
siivista puolustamista – asioilla on 
aina kaksi puolta. Vappuna saat elä-
määsi kaipaamaasi toimintaa, joten 
älä missään nimessä jää makoile-
maan sängyn pohjalle!

Vappujuoma: inkivääriolut terassil-
la nautittuna
Pakkaa reppuun: laaja kattaus 
lempijuomiasi

NEITSYT 23.8.-22.9.

Unohda turha itsekriittisyys ja 
kontrollointi! Ystäväsi idean tur-
han tarkan analysoinnin sijaan 
kannattaa itsekin kokeilla lähteä 
mukaan hullutteluun – vaikka ris-
kinä olisikin itsensä nolaaminen. 
Siisteydestä tarkan neitsyen kan-
nattaa huolehtia vappuna, ettei hän 
ajaudu siivoamaan vain ystäviensä 
oksennuksia. Pikkutarkkana per-
fektionistina onnistut todennä-
köisesti viettämään koko vapun 
ihanteellisessa pikkuhiprakassa, 
josta toipuminen voikin viedä usei-
ta päiviä.

Vappujuoma: samppanja (tai opis-
kelijabudjettiin sopiva kuohari)
Pakkaa reppuun: kuivashampoota, 
ystäväsikin kiittävät!

LEIJONA 23.7.-22.8.

Vappuna saavutat mielestäsi an-
saitsemaasi mainetta ja kunniaa. 
Myös alkoholisoituneet ystäväsi 
jakavat sinulle yllin kyllin tarvitse-
maasi rakkautta ja muistelettekin 
tätä vappua vedet silmissä vielä 
vuosien jälkeen. Luvassa onkin 
unelmien vappu, kunhan muistat, 
ettei kaikessa tarvitse olla ykkö-
nen. Etenkin haasteiden suhteen 
sinun kannattaa olla varuillasi, sillä 
saatat promillejen seurauksena yli-
arvioida kykysi. Pyhitä tämä vappu 
lempiruuistasi ja eritoten -juomis-
tasi nauttimiseen.

Vappujuoma: mikä tahansa Leijo-
nasta valmistettu drinkki
Pakkaa reppuun: ananas. Juuri sik-
si, että se kuulostaa kummalliselta.

RAPU 21.6.-22.7.

Rapu tunnetaan kaveripiirissä oi-
keana kanaemona. Älä jää vappu-
na vain murehtimaan liikaa juovaa 
kaveriasi vaan muista myös itse 
nauttia vapauden tuomista mah-
dollisuuksista. Uskaltaudu ihmees-
sä ulos kuorestasi, sillä kovan pin-
nan alla piilee hyvinkin miellyttävä 
vappukaveri. Öiset muistelot ovat 
lähes välttämätön seuraus väkijuo-
mien läträämisestä. Eri asia sitten 
onkin oletko itse vuodattamassa 
niitä vai kuunteletko kaveri elämän 
tarinaa!

Vappujuoma: hedelmäinen juoma-
sekoitus
Pakkaa reppuun: nenäliinoja
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”Aikoinaan orientoiva kliininen harjoittelu ajoittui ri-
potellen koko vuodelle ja erään vapun aikaan minul-
la oli parini kanssa huono tuuri, kun harjoittelujakso 
Tahkokankaalla osui vappuviikolle. Vielä vappuaattona 
vispasin pyörällä 15 kilometrin matkan klo 8:ksi har-
joittelupaikkaan murinan saattelemana. Mukanani oli 
kassi, jonne olin sullonut haalarini ja ison pullollisen 
väkevähköä vappujuomaa, jota sitten jouduin piilot-
telemaan koko harjoittelupäivän ajan. Kun pääsimme 
lähtemään, ampaisin pyörän selkään ja poljin täysil-
lä kaupunkiin. Puin puolimatkassa haalarin päälle ja 
päästäkseni vapputunnelmaan aloin kaiken sen pyö-
räilemisen jälkeen naukkailla juomaa niin vauhdilla, 
että jonkin ajan kuluttua liikkuminen onnistui lähin-
nä konttaamalla. Päädyin köllöttelemään torinrannan 
liepeillä nurmikolla pitkän tovin ennen kuin tokenin. 
Siitä sitten vaan yltä päältä heinässä ja hiekkapölyssä 
ylös, ja kohti uusia seikkailuja.”

Kuka piilotteli juomiaan harjoittelussa? Kuka ei ikinä 
laittaisi haalareita päälleen? Laitoksemme henkilö-

kunnan jäsenet muistelivat omien opiskeluvuosiensa 
vappua. Arvaatko, ketkä kertoivat seuraavat tarinat:

Logopediwappuihimme kuului olennaisena osana ää-
rimmäisen huolellisesti etukäteissuunniteltu käsiohjel-
ma, “Wappuskedule”, jota noudattamalla noin viikon 
kestänyt wapunvietto sujui mallikkaasti ja kaikki löy-
sivät juhliin, kuka suoremmin, kuka puolestaan hie-
man yllätyksellisin reitein. Erilaisten juhlien välimat-
kat taitettiin usein tiheätunnelmaisella ja heiluvalla 
Wesibussilla - tuolloin muuten ihan uusi juttu. Myös 
koneteekkarit kuskasivat logopedineitoja auliisti Ykäl-
lä ja Mellakalla. Kaikkiin juhliin, myös Wapun ulko-
puolella, kuului keskiyöllä riitinomaisesti suoritettava 
ÄHK eli ÄäniHuulten Kostutus. ÄHK tapahtui oikea-
oppisesti Tequilalla ja siihen liittyi erilaisia (hieman 
kyseenalaisiakin) oraalimotorisia liikkeitä, diadocko-
kinesiatehtäviä ja härskejä lallatuksia. Wappupäivänä 
turnauskestävyys alkoi olla jo koetuksella, mutta sit-
keimmät meistä pikniköivät vähintäänkin pitsalaati-
koin ja jaffapulloin varustettuina. Usein runsas ÄHK 
havaittiin tässä vaiheessa epäonnistuneeksi, ja ääni oli 
usein kadoksissa päivätolkulla, muusta tolkusta puhu-
mattakaan. Kuitenkin Waput olivat kaiken kärsimyk-
sen arvoisia ja niiden aikana syntyi monia legendoja, 
joita muistellaan lämmöllä vieläkin!

Eräänä Wappuna meille osui äänihäiriökurssin tentti 
juuri Kirkkovene- ja Jälkisoutuja seuraavaksi aamuksi 
klo 9. Tenttiin ilmestyimme opettajan riemuksi (pa-
hoittelumme vielä näin jälkikäteenkin...) haalarit pääl-
lä ja melko vähillä yöunilla. Yksi kurssikavereistamme 
teki tenttiin näyttävän sisääntulon tentin jo alettua, 
rojahti paikoilleen, tekaisi tentin ja taisipa ottaa pik-
ku tirsatkin ennen tentistä poistumistaan. Eipä hätää, 
tentti meni komiasti läpi arvosanalla 1, ja viime viikolla 
tämä ystäväni valmistui Työterveyshuollon ääniasian-
tuntijaksi ja kuntouttaa nykyään ääniasiakkaita varsin 
menestyksekkäästi. Tarinan opetus: älä tee näin, mutta 
jos vahingossa löydätkin itsesi samasta tilanteesta, voit 
päätyä vaikka erityisasiantuntijaksi...

Siihen aikaan ravintolat esimerkiksi kuuluisa teekka-
riravintola Rattorilupi olivat auki vain klo yhteen yöllä 
eli valomerkki tuli jo puoli yksi. Joten rimpsalle eli bi-
lettämään lähdettiin jo klo 16-17 aikoihin iltapäivällä. 
Kaupungissa oli vain kaksi ns. yökerhoa (Pomfelis ja 
Hotelli Vaakunan nykyinen Radisson Blue yökerho 
jota myös ”lihatiskiksi”kutsuttiin) joilla oli oikeus tun-
tia pidempään aukioloon ja niihin oli yleensä ankarat 
jonot. Varsinkin vapun aikaan Rattorin jonoon men-
tiin jo viimeistään klo 16, kun se tuntia myöhemmin 
avasi oven. Usein humanistitytöt kiilasivat teekkarei-
den kylkeen jonossa, koska teekkareilla oli etuajo-oi-
keus jonossa teekkarikortilla. Usein kavaljeeri kyllä 
sitten hylättiin tylysti jo eteisessä. Humanisteilla ei tuo-
hon aikaan ollut omia vappuperinteitä, vaan iltapäiväl-
lä käytiin yleensä seuraamassa teekkareiden uittamis-
ta, joka siihen aikaan tapahtui torin rannassa teatterin 
lähellä. Vappuun kuului biletystä siellä täällä ulkona, 
ravintoloissa, kämpillä milloin missäkin riippune sääs-
tä ja porukasta. Urheimmat lauloivat vielä aamuyöstä 
asematunnelissa nousevan auringon lauluja ja menivät 
silliaamiaiselle. Vapunpäivänä jatkettiin klo 9 samp-
panjamatineassa Linnansaaressa ja siellä sekä Ainolan 
puistossa oltiin piknikillä pienissä porukoissa riippune 
säätilasta ja usein lähdettiin siitä vielä jatkamaan juh-
lia. Huomionarvoinen asia on myös, että kukaan it-
seään kunnioittava sivistynyt humanisti ei olisi voinut 
kuvitellakaan pukevansa päälleen haalareita. Ne olivat 
vain teekkaripoikien leikkiasu vapun aikaan. Olin sho-
kissa kun palasin tänne opettamaan ja näin logopedian 
opiskelijoilla haalarit!
Ylioppilaslakkia ei varsinkaan yhtään poliittisesti va-
semmalle kallellaan olevat opiskelijat pitäneet (ei kai 
haluttu erottua muusta kansasta). Minullakin se on 
tainnut olla vain kerran päässä.
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